
 
 

 اإلحاطة الجارية
 

 أواًل: القوانين:
فى شأن إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق اإلنسان بقرار من رئيس  3112لسنة  57قانون رقم  -1

 (.3112أغسطس  7 فيمكرر  21مجلس الوزراء. )الجريدة الرسمية العدد 

بشأن تنظيم  1667لسنة  67فى شأن تعديل ببعض أحكام القانون رقم  3112لسنة  57قانون رقم  -3
 (.3112أغسطس  7 فيمكرر  21الصحافة. )الجريدة الرسمية العدد 

( من قانون العقوبات. )الجريدة الرسمية العدد 156فى شأن تعديل المادة ) 3112لسنة  55قانون رقم  -2
 (.3112أغسطس  7 فيمكرر  21

 –)الجريدة الرسمية (. % 11بمنح العاملين بالدولة عالوة خاصة بنسبة ) 3112لسنة  57قانون رقم  -4
 (.3112أغسطس  5 فيمكرر )أ(  21العدد 

بإصدار قانون التأمينات االجتماعية  3111لسنة  127بإلغاء القانون رقم  3112لسنة  56قانون رقم  -5
. 1657لسنة  56والمعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين االجتماعى الصادر بالقانون رقم 

 (.3112أغسطس  11 فيمكرر )أ(  23)الجريدة الرسمية العدد 
  ثانيًا: قرارات رئيس الجمهورية:

 
 ثالثًا: قرارات رئيس الوزراء:

بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  3112لسنة  767قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  -1
أغسطس  1 في 21بتشكيل المجموعة الوزارية االقتصادية. )الجريدة الرسمية العدد  3113لسنة  611

3112.) 

 617بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم  3112لسنة  551قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  -3
تابع  22بتشكيل المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية. )الجريدة الرسمية العدد  3113لسنة 
 (.3112أغسطس سنة  17فى 

 الدستورية: أحكام المحكمةرابعًا: 
 ـوجد.ال يـــ

 



 
 

 خامسًا: القرارات الوزارية وما فى حكمها:
 551بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم  3112لسنة  176قرار وزير التجارة والصناعة رقم  -1

فى شأن  1657لسنة  117بشأن إصدار الئحة القواعد المنفذة ألحكام القانون رقم  3117لسنة 
 (.3112أغسطس سنة  1تابع فى  155العدد  –االستيراد والتصدير. )الوقائع المصرية 

لعدد ا –بشأن تراخيص المنشآت الفندقية. )الوقائع المصرية  3112لسنة  716قرار وزير السياحة رقم  -3
 (.3112أغسطس  1 في 156

من الالئحة  مكررا( 127بتعديل المادة رقم ) 3112لسنة  353قرار وزير اإلسكان والمرافق العامة رقم  -2
 151(. )الوقائع المصرية العدد 3111لسنة  311التنفيذية لقانون البناء الصادرة بالقرار الوزارى رقم 

 (.3112يوليو سنة  36فى 

بشأن تعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية  3112لسنة  111قرار وزير الشئون االجتماعية رقم  -1
ألحكام قانون الضمان االجتماعى الصادر بالقانون رقم  المنفذة 3111لسنة  171الصادرة بالقرار رقم 

 (.3112أغسطس  12 في 171. )الوقائع المصرية العدد 3111لسنة  125

  )بإصدار دستور  3112سنة  يوليه 7 فيلإلعالن الدستورى الصادر  3112لسنة  33)استدراك
مكرر )أ( الصادر بتاريخ  35مؤقت لجمهورية مصر العربية المنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 

 (.3112أغسطس  1 في 21(. الجريدة الرسمية العدد 7/5/3112


